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Greve Golfklub 

 

REFERAT 

ORIENTERINGSMØDE 

RIS OG ROS – 2020 
Dato:  5. februar 2020 

Til stede: Fra forretningsudvalg: 

Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Inge Larsen (IL) 

 

Øvrig bestyrelse: 

Jeppe Dohn (JD) 

Ole Kahlen (OK) 

Thomas Belling (TH) 

Thomas Pedersen (TP) 

Bruno Lundgård Hansen (BLH) 

 

Torben Lindholm (TL) deltog som ordstyrer 

 

Ansatte: 

Axel Krag (AK) 

Søren Christensen (SC) 

 

51 medlemmer deltog i mødet. 

 
 

Torben Lindholm påtog sig hvervet som ordstyrer og overgav ordet til Formand Frede Kruse-Christiansen, 

der indledte med at byde velkommen. Mødet afholdes uden nogen egentlig dagsorden. En særlig velkomst 

til klubbens to nye udvalgsformænd: Thomas Belling, der overtager ansvaret for klubbens ungdomsafdeling 

efter Michael Stoltenberg samt Thomas Pedersen, der overtager posten som eliteudvalgsformand efter Bendt 

Nolsøe. Begge forventes at blive valgt til bestyrelsen for hver en treårig periode ved den kommende 

generalforsamling den 10. marts 2020.  

 

I sin egenskab som koordinator for regionsgolf var Gitte Rolsted Christensen også inviteret til mødet, som 

hun desværre var forhindret i at deltage i. FKC oplyste, at der er tilmeldt seks hold til regionsgolf 2020: A-

række, B-række, C-række, Superveteran-B, Veteran-B samt senior-B. De medlemmer, som har 
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forhåndstilmeldt sig til at deltage i regionsgolf kan forvente at modtage information fra GRC eller den 

respektive holdleder.  

 

Herefter overgav formanden ordet til udvalgsformændene, som hver især fortalte om arbejdet i 2019 samt 

planerne for 2020.  

 

Frivilligkoordinator Søren Leander Nielsen 

SLN orienterede om sit arbejde som frivilligkoordinator, som blandt andet indbefatter ansvaret for 

analyseværktøjet ”Golfspilleren i Centrum”. Golfspilleren i Centrum udsendes både til medlemmer og 

gæster. Analyseværktøjet måler på såvel bane, faciliteter, træner, klubliv, restaurant og meget andet. 

Resultater fra udsendelserne anvendes i klubbens arbejde både af de enkelte udvalg, men i særdeleshed af 

greenkeeperne og restauranten. 

Sekretariatet besvarer de personlige spørgsmål og kommentarer, der kommer via GiC og som kræver et svar. 

 

GiC ændrer udseende samt nogle funktioner i 2020. Derfor deltager SLN i et kursus den 10. marts herom.  

 

SLN har endvidere det overordnede ansvar for klubbens frivillige. Det gælder såvel de frivillige, som 

formelt set er en del af klubbens udvalg og de frivillige, som bidrager ved diverse ad hoc opgaver.  

SLN står for afviklingen af den årlige turnering for de frivillige, som afholdes i sensommeren. Klubben 

mangler fortsat en sponsor til denne turnering, derfor er turneringen i 2020 lagt i klubbens budget.  

 

Ansvaret for børneattester ligger ligeledes hos SLN, dog ligger det formelle arbejde med indhentning af 

attesterne hos sekretariatet pga. GDPR. 

 

Bane- og miljøudvalgsformand Ole Kahlen  

Udvalget bestående af Axel Krag, Søren Christensen, Jan Hemmingsen, Stine Kiel Larsson og Ole Kahlen 

afholder banevandring hver torsdag morgen, hvor udfordringer og prioriteter på banen bliver gennemgået og 

drøftet.  

 

Banens plejeplan er offentliggjort på websiden og den er uændret i forhold til 2019 og bliver fulgt i den 

udstrækning, vejret tillader. Vejret har ikke været en udfordring i 2019, men denne vinter har været varm og 

våd. Det har udsat en del arbejde, fordi der ikke kan køres med tunge maskiner. Mest presserende er tee 8 og 

dræn af grusvejen. 

Tee 8 sammenlægges hvidt og gult teested til ét langt teested. Retningen ændres til direkte mod green og 

overfladen rettes op til vandret overalt. Arbejdet er påbegyndt, men stoppet på grund af regn. Indtil videre er 

alle udslag fra rød tee.  

Tee 8 har første prioritet sammen med grusvejen, hvor der skal drænes i rabat mod vest (langs tee 6). Det er 

et langt stykke, som skal tilsluttes en brønd.  

De næste prioriteringer er greenbunkers ved 3, 5, 13 og 15. Dræn skal renses og nogle bunkers skal have 

udskiftet sand. En greenbunker ved 5 skal også have ændret profilen på bagkant, så bunkeren bliver mere 

”synlig” og bedre kan ikke klippes med maskine.  

I vinterhalvåret var det planlagt, at Tee Signs, Single Posts og Finger Post Sign blev slebet/renoveret/olieret. 

Det er udsat til vejret bliver varmere. 

Vaskepladsen er ikke endnu klargjort til miljøgodkendelse. 

Banens layout for rough og fairway ved åbning 1. april 2020 bliver med de brede fairways, bred semirough 

og således mindre af den svære rough. Det er det layout, som banen stod ultimo september 2019. En ny 

fairwayklipper er indkøbt og bliver leveret i foråret. 

Nedslagsmærker er stadig et problem, og det henstilles til KIK og ved de store klubturneringer, at opretning 

af nedslagsmærker bliver en ”mærkesag”. Nedslagmærker er et uønsket efterladenskab fra golfspilleren, 

ligesom efterladte tees, knækkede tees, cigaretskod og snusposer på tee-stederne.  

 

Omkring banen er der en del forandringer. Laden er revet ned og stenmaterialer genbrugt, som underlag til 
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en ny parkeringsplads. Der kommer græs, hvor laden har stået.  

Ny buggyparkering med opladning skal etableres. Græsområdet bag ved ”bagrummene” er udpeget til ny 

overdækket buggyparkering med opladning for indtil 7 buggies. Garagerne, hvor buggies har været tidligere, 

er nu optaget af greenkeepernes maskinpark. 

 

Foranlediget af den mangelfulde oprydning på indspilsområdet, vil det fremover ikke være tilladt at anvende 

bolde fra boldautomaten/driving range til indspil. I denne forbindelse fremviste Ole Kahlen et rør 

indeholdende ca. 20 ”rigtige” golfbolde. Ved indspilsgreen vil der blive opsat et antal af disse rør, som 

medlemmerne kan bruge til at træne indspil. Det er meningen at det enkelte medlem efterfølgende skal 

rydde op efter sig selv og sætte røret på plads til brug for kommende spillere.  

Der er klargjort en mængde rigtige bolde med særlig mærkning. Det er udvalgte bolde fra egne søer og det 

er kvalitetsmærker (Titleist, Wilson, Bridgestone mv.). Der kommer en ny tekst på skilt ved indspil, ligesom 

der opsættes net til boldfang.  

Dette tiltag vil blive implementeret snarest muligt.   

 

Ole Kahlen nævnte problemet med nedslagsmærker. Når et nedslagsmærke ikke rettes op, vil der være risiko 

for at der vokser enårig rapgræs i nedslagsmærket. Dette ødelægger greens. Der vil i sæsonen 2020 være 

særligt fokus på nedslagsmærke og der vil blive iværksat kampagner for at få medlemmerne til at oprette 

nedslagsmærker.  

 

Baneservice fortsætter i 2020. Nye interesserede inviteres til møde i foråret 2020.  

 

Stig Person spurgte om der kunne etableres en trappe eller lignende på herreteestedet på hul 10.  

Jan Hemmingsen svarede, at dette ikke skønnes nødvendigt, eftersom der er flere andre veje at tilgå 

teestedet.  

 

Villy Olesen spurgte, om der var planer om at ændre banens teesteder fra farve til længder, som mange 

andre golfklubber.  

FKC: det er drøftet, men det er ikke prioriteret, da det er en økonomisk stor post.  

Benny Nielsen: der er ingen grund til at ændre til tal. Flere baner går nu tilbage til farver.  

 

Begynderudvalget Bruno Lundgård Hansen 

BLH indledte med at præsentere udvalget, som består af Karin Viftrup, Lykke Sandholt, Helle Dioni, 

Henning Markussen og Bruno Lundgård Hansen.  

Samtidig var der tak til Lotte Stoltenberg og Sven Hansen, som træder ud af udvalget efter at have ydet en 

stor indsats.  

BLH informerede indledningsvis om nogle tal for fastholdelse af nye golfspillere. DGU opererer normalt 

med en fastholdelsesprocent på 25-30% efter prøvemedlemsskaber i lighed med dem, vi tilbyder i Greve. Vi 

har i de senere år haft en fastholdelsesprocent på 50-60% i Greve. Dette kan ikke mindst tilskrives den gode 

stemning og klubånd, som vi har i Greve.  

Endelig orienterede BLH om de tiltag, der er igangsat, bla. golffitness i CBL i Tune. Der er 30 deltagere 

tilmeldt holdet, som træner i formiddagstimerne. Den ugentlige træning forløber med stor succes. Midt i 

april afsluttes med en session i golfklubben med Axel. Desuden arbejdes der på at afholde en særlig golfens 

dag for Tune IF.  

I 2020 vil der være særlig fokus på uddannelse af begyndertrænere. BLH opfordrede interesserede til at 

melde sig.  

 

Eliteudvalget Thomas Pedersen 

Thomas Pedersen orienterede om udvalgets arbejde. Ultimo 2019 blev der afholdt et møde for at planlægge 

sæsonen 2020. Udvalget består af Jan Karvig, Klaes Hagelberg, Kenneth Keldstrøm, Thea Kaarslev, Preben 

Jensen samt Thomas Pedersen. 
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Udvalget har skrevet til de relevante spillere til eliteholdene. Udover handicappet er kravet at spillerne kan 

deltage i de tre weekender, der spilles Danmarksturnering, samt at spillerne deltager i træning og støtter op 

om klubaktiviteter. 50 har tilkendegivet, at de gerne vil deltage. Der skal bruges 35 spillere. Alle spillere har 

under 5 i hcp.  

Der afholdes spillermøde den 8. marts.  

Målsætning 2020: at førsteholdet bliver i 2. division samt gerne avancement for de to andre hold bliver i 

hhv. 4. og 5. division. 

 

Ungdomsudvalg Thomas Belling 

Thomas Belling orienterede om udvalgets arbejde. Klubber har omkring 50 ungdomsspillere.  

Kun under halvdelen deltager i træning. Udvalgets hovedfokus ligger på at få ungdomsspillerene til at ”gå til 

golf”. Desuden vil udvalget arbejde på at få ny ungdomsspillere igennem et nøjere planlagt introforløb.  

Der vil i 2020 også være fokus på at optimere kommunikationen mellem klub/udvalg og ungdomsspillere.  

Af nye tiltag fremhævede TB DGUs træffællesskaber, hvor 6-7 klubber går sammen om at lave nogle træf 

med juniorer. Træffællesskaberne finder sted én gang om måneden.  

Målsætningen for den kommende sæson er at fastholde juniorerne samt at anspore juniorerne til at deltage i 

turneringer og arrangementer.  

 

Frank Adrian tilbød sin assistance til at hjælpe ungdomsspillere gennem baneprøven. 

Axel Krag: Takkede Frank og orienterede om, at der ikke er helt samme formaliserede krav til 

ungdomsspillerene omkring at få banetilladelse.  

 

Turneringsudvalget Jeppe Dohn  

Jeppe Dohn præsenterede klubbens turneringsplan for 2020, idet han tog udgangspunkt i 

aktivitetskalenderen for klubben, som ligger på hjemmesiden. Det er kun arrangementer, der berører enten 

bane eller restaurant, som indføres i kalenderen. Der er planlagt nogenlunde de samme klubturneringer, som 

tidligere. I år afholdes der Pink Cup. Tidligere har klubben vekslet mellem Pink Cup og ”Slå et slag for 

kuglerne”. Sidstnævnte turnering er imidlertid sløjfet af Kræftens Bekæmpelse.  

Ved klubturneringerne spilles der normalt stableford. Dog spilles der slagspil til klubmesterskaberne. 

 

Marianne Schultz Flindt spurgte til, om det kræver fuldtidsmedlemskab for at deltage i klubturneringer.  

JD: nej. Dog betaler greenfeemedlemmer greenfee. Til klubmesterskaber skal deltagerne have hjemmeklub i 

Greve.  

 

Regel- og handicapudvalget  

Roland Pedersen havde meldt afbud til mødet. Stig Person, som er medlem af udvalget, oplyste om 

udvalgets arbejde i 2019.  

Årsrevision blev foretaget pr. 1. januar 2020.  

I 2019 blev 14 medlemmer, der var blevet væsentligt reguleret, rutinemæssigt indkaldt til en samtale om 

handicapreguleringen. I 2020 var der ikke anledning til at indkalde medlemmer.  

DGU udsatte ændringen af handicapreglerne til at træde i kraft den 1. januar 2021. SP opfordrede 

medlemmerne til at registrere så mange runder som muligt i 2020. Medlemmer med hcp. ned til 4,5 kan 

registrere 9-hullers runder.  

 

PR- og Kommunikationsudvalget Inge Larsen 

Udvalgets hovedfokus ligger i foråret på arrangering af Golfens Dag.  

I 2019 havde klubben 115 besøgende på dagen og ca. 50 tegnede prøvemedlemskaber.  
 
Derudover har vi fået udgivet en række artikler i lokalmedierne (Tuneposten, Sydkysten, netavisen 
Greve samt golf.dk) Artiklerne tjener til at vise et nuanceret billede af golfsporten og Greve Golfklub i 
særdeleshed.  
Følgende artikler blev bragt i 2019:  
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Goddag til 2019 – januar 2019 
Greve Golf har både hjerterum og husrum – marts 2019 
Populært golfsamarbejde fejrer 10 års jubilæum – april 2019 
Banens Dag – april 2019 
Standerhejsning / åbningsturnering – april 2019 
Golfens Dag i Greve – maj 2019 
Invitation til Greve Linksuge (på golf.dk) – juli 2019 
Greve Linksuge - august 2019 
Greve Masters – august 2019 
Greve Golf i Danmarksturneringen – august 2019 
Greve Golfklub 10 år – januar 2020 
10 års turnering – januar 2020 
 
Torben Rasmussen tilbød i 2019 sin ekspertise indenfor videooptagelser/droneoptagelser. Således 
lavede han en lille video om vintermedlemskaber samt en video om klublivet til brug som PR til 
Golfens Dag m.m. 
I 2020 vil Torben i samarbejde med Axel arbejde på at lave nogle ganske korte videoer, der viser, 
hvordan man retter nedslagsmærker op, river i bunker, lukker igennem osv.  
 
Frank Adrian spurgte til artiklen om klubbens 10-års jubilæum. Artiklen er interessant historielæsning og 

bør bringes på klubbens hjemmeside. IL undersøger. 

 

Jesper Carstensen spurgte til et ”galleri” på klubbens hjemmeside. IL nævnte problemer med GDPR, men 

lovede at undersøge det.  

 

Kasserer Benny Flindt fremlagde og gennemgik det foreløbige regnskab for 2019 samt budget for 2020 i 

detaljer.  

Der har været spillet omkring 43.000 runder. 

Der har været spillet 5900 greenfeerunder. 

Regnskabet viser et pænt overskud, som deles 50/50 mellem klub og ApS.  

Tallene gav ikke anledning til yderligere drøftelser. 

Regnskabet kan på anfordring rekvireres hos bestyrelsen 

 

Benny Nielsen spurgte til medlemstallet.  

 

Herefter tog Frede Kruse-Christiansen atter ordet og kunne oplyse, at klubben p.t. tæller 1101 medlemmer. 

Vi har – i lighed med det øvrige golfdanmark – oplevet en udmeldelsesprocent på 8-9%.  

Det er vigtigt at kigge på typen af medlemskaber. P.t. har klubben en indtægt på omkring en kvart million på 

greenfeemedlemskaber, men det er fuldtidsmedlemmerne, der tæller mest. Vi følger denne udvikling tæt.  

Hvis medlemstallet ikke stagnerer, kan vi blive nødt til at se på en venteliste i 2021.  

 

Klubben har udfærdiget en tekst om klubbens holdning til doping. Teksten, som følger DGUs anbefalinger, 

inkluderes i klubbens generelle turneringsbetingelser.  

 

Formanden orienterede om personalesituationen. n. Susanne Holm i Sekretariatet er deltidsansat af klubben, 

Axel, Stine og nyansat medarbejder fra 1. marts er ansat af ApS’et. Greenkeeperpersonalet, der er ansat af 

klubben, tæller p.t. chefgreenkeeper Søren Christensen samt en fuldtidsansat greenkeeper, en elev og så 

forventes der ansat en ”sommerfugl” i sommersæsonen. 

I køkkenet tæller det fastansatte personale Charlotte, Malene og Lone. 
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I efteråret 2019 deltog klubben i Greve Kommunes rehabiliteringsaktiviteter. I alt 15 borgere med Type2 

diabetes, KOL og hjertesygdom mødte op i klubben for at høre om mulighederne for at spille golf i Greve. 

To meldte sig ind som prøvemedlemmer.  

 

FKC redegjorde for forløbet med KLARs underboring af ledning omkring par-3-banen og hul 6. Sagen er  

afsluttet og klubben har fået en erstatning, som er anvendt til bla. nye skraldespande og bænke, lys ved vejen 

og endelig anvendes et beløb til delvis dækning af en asfaltering af en del af nedkørslen fra Karlslunde 

Centervej. Der udestår dog stadig et afsluttende møde med KLAR.  

 

Formanden orienterede om, at SGS Selandia fritspilsamarbejdet fortsætter i 2020. Samarbejdet omfatter 

udover Greve også klubberne Falster, Harekær, Køge, Ishøj, Vallø og Sydsjælland.  

Afslutningsvis oplyste FKC, at alle referater fra bestyrelsesmøder, forretningsmøder, 

samarbejdsudvalgsmøder m.m. for de seneste 10 år ligger tilgængelige på hjemmesiden, så medlemmerne 

her kan følge med i klubbens arbejde og udvikling.  

 

 

Herefter var der åben debat og mulighed for at komme med ris og ros.  

 

Benny Nielsen roste de nye bænke og skraldespande. Desuden forespurgte han, om scorekort generelt kan 

udskrives med initialer på alle spillere i bolden i lighed med de scorekort, der anvendes til turneringer. 

IL undersøger med sekretariatet. 

 

Frank Adrian spurgte til, hvornår de sidste rangebolde udskiftes.  

Søren Christensen oplyste, at der var bestilt nye.  

 

Tina Flagstad spurgte om man kunne optimere golfbox til at vise, hvis folk kun spiller 9 huller.  

FKC: det kræver, at banen lægges om til to 9-hullers sløjfer. 

 

Frank Adrian sluttede af med at rose det store arbejde der blandt andet lægges i afviklingen af linksugen. 

 

Inge Larsen roste medlemskredsen for imødekommenhed og god stemning, når man kommer med gæster 

udefra.  

 

Kl. 19.00 takkede formanden de fremmødte for et godt og konstruktivt møde. FKC spurgte forsamlingen, 

om et lignende møde ønskes afholdt i 2021, hvilket der var stemning for.  

 

 

For referatet 

Inge Larsen / 07.02.2020 


